
SLOVENŠČINA–9. RAZRED 

Navodila za samostojno delo 

 

 Sreda, 22. 4. 2020 

TEMA: Stopnjevalno in posledično razmerje (priredje) 

 

OBVESTILA  

 

V petek, 24. 4. 2020, bo izveden KULTURNI DAN na daljavo. Navodila za 

delo bodo objavljena na običajnem mestu na spletni strani.  

 

OCENJEVANJE IN ZAKLJUČEVANJE OCEN  

Ministrstvo za šolstvo je objavilo prilagojen pravilnik ocenjevanja in 

zaključevanja ocen za trenutno situacijo. V drugem polletju je dovolj ena 

ocena (pozitivna!), ni pomembno ali je pisna, ustna ali gre za izdelek, če je 

pridobljena pred 16. 3. (takrat smo ostali doma). Večina vas je dobila oceno iz 

domačega branja (torej imate za letos ocen dovolj), tisti, ki ste takrat manjkali 

ali ste dobili negativno, pa boste eno oceno morali pridobiti v maju ali začetku 

junija.  

Za vse pa velja, da bom pri oblikovanju končne ocene poleg že pridobljenih 

ocen upoštevala vaše delo doma in sodelovanje (javiti se morate enkrat 

tedensko). 

 

 PREBERI razlago 

STOPNJEVALNO  RAZMERJE 

 

Dejanja/stanja pogosto samo naštevamo (npr. Andreja smuča in skače na 

smučeh.; Andreja je pobrala perilo in ga zlikala.). Včasih pa se nam ta dejanja 

zazdijo nenavadna oz. stopnjevana, zato želimo poudariti njihovo nenavadnost 

oz. stopnjevanost – tedaj jih postavimo v t. i. stopnjevalno razmerje in tega 

izrazimo z dvodelnim veznikom ne samo/le – temveč/marveč/ampak tudi, ne – 

ne, niti – niti (npr. Andreja ne samo smuča, ampak tudi skače na smučeh.; 

Andreja je ne le pobrala perilo, temveč ga je tudi zlikala.). Posebnost 

stopnjevalnega razmerja je, da ga izražamo z dvodelnim veznikom – prvi del 



tega veznika uporabimo v prvem stavku, drugi del pa v drugem stavku (prim. 

Andreja je ne le pobrala perilo, temveč ga je tudi zlikala.). Meja med stavkoma 

(oz. dejanjema) je zaznamovana z vejico – razen če je uporabljen dvodelni 

veznik ne – ne, niti – niti; v teh dveh primerih ni vejice pred drugim delom 

dvodelnih veznikov (npr. Niso niti opravičili svoje odsotnosti niti niso poslali 

svojih namestnikov.; Ana mi ni ne telefonirala ne pisala s počitnic.). 

Stopnjevalno razmerje lahko ustvarimo med stavkoma (torej v večstavčni 

povedi, npr. Andreja ne samo smuča, temveč tudi skače na smučeh.) ali med 

besedama (torej v besedni zvezi, npr. Pišemo lahko ne le na roko, temveč tudi 

na računalnik.) 

 

 Reši nalogo 7, str. 53-54. 

 


